Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Vereniging Carambole
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
030 – 6008400
info@knbb.nl

Samen biljarten geeft meer effect!

COMMISSIE REGLEMENTEN CARAMBOLE

WEDSTRIJDREGLEMENT DRIEBANDEN KLEIN DAMES 2022
HOOFDSTUK I ALGEMEEN
Artikel 1.0
Algemeen.
1. Het Wedstrijdreglement Driebanden Klein Dames (WDKD) is alleen van toepassing voor het
persoonlijk kampioenschap driebanden klein dames.
2. In het WDKD zijn alleen bepalingen opgenomen die van toepassing zijn binnen de KNBB vereniging
Carambole, die verder aangeduid is met KVC. Het kan gewenst of noodzakelijk zijn door het geven
van een toelichting of een voorbeeld een bepaling te verduidelijken.
3. Waar in dit reglement wordt verwezen naar het bestuur, wordt bedoeld het bestuur van de KVC.
Artikel 1.1

Begripsbepalingen.

1. Op dit wedstrijdreglement voor driebanden klein dames, verder aangeduid met WDKD, zijn de
bepalingen van de Statuten, het algemeen reglement, het sectiereglement en de bijlage van de KVC
bij het sectiereglement van toepassing.
2. De deelnemers zijn leden van de KNBB en aangesloten bij de KNBB Vereniging Carambole.
Artikel 1.2
Toe te passen bepalingen.
1. De speelduur van een partij is 90 minuten inclusief inspeeltijd en pauze.
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het intervalsysteem.
2. Het aantal caramboles wordt vastgesteld aan de hand van de intervaltabel uit het
wedstrijdreglement persoonlijke kampioenschappen.
3. De eerste helft van het toernooi wordt in poulevorm gespeeld. Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen zullen er poules worden gemaakt van 4 en of 3 deelnemers. In de poules met drie
deelnemers speelt men twee keer tegen elkaar. In een poule met 4 deelnemers speelt men eerst
eenmaal tegen elkaar en daarna speelt nr.1 nogmaals tegen nr. 4 en nr. 2 nogmaals tegen nr. 3.
Op deze wijze hebben alle deelnemers 4 partijen gespeeld en wordt de stand in de poule
opgemaakt.
Eindigt de partij binnen de vastgestelde tijd wordt de eventuele gelijkmakende beurt gespeeld. Als
de partij beëindigd wordt door het eindsignaal van de wedstrijdleider, mag de beurt worden
afgemaakt en wordt geen gelijkmakende beurt gespeeld.
4. Poule indeling:
De deelnemer met het hoogste gemiddelde wordt in poule 1 geplaatst. De deelnemer met het op
één na hoogste gemiddelde komt in poule 2. Zo gaat het verder tot alle deelnemers zijn geplaatst in
de verschillende poules (poule Marsseilaise).
5. De winnaar van een partij krijgt 2 partijpunten. Bij een remisepartij krijgen beide deelnemers 1 punt
en bij een verliespartij worden 0 punten toegekend.
Heeft na het eindsignaal geen van beide deelnemers het aantal te spelen caramboles bereikt, wordt
het carambolepercentage berekent. Het aantal gemaakte caramboles wordt dan gedeeld door het
aantal te maken caramboles X 100. Indien nodig tot meerdere cijfers achter de komma. De
deelnemer met het hoogste carambolepercentage krijgt de twee punten toegewezen.
De eindstand in de poule wordt bepaald door:
a. Aantal partijpunten.
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b. Indien dit gelijk is berekent men het gemiddeldepercentage.
Hierbij wordt het gespeelde gemiddelde gedeeld door het aanvangsgemiddelde X 100.
Berekening tot 3 cijfers achter de komma en afkappen. Het hoogste gemiddeldepercentage gaat
voor het lagere gemiddeldepercentage.
c. Is de stand dan nog gelijk komen achtereenvolgens het particulier gemiddelde en de hoogste
serie in beeld om de eindstand in de poule te bepalen.
Na de poulefase wordt er gespeeld in een knock-out systeem met 16 deelnemers.
De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich hiervoor. De rangvolgorde wordt bepaald door het
gespeelde algemeen gemiddelde in de poule. De deelnemer met het hoogste algemeen gemiddelde
krijgt plaatsingscijfer 1 toegewezen. De deelnemer met het laagste algemeen gemiddelde krijgt
plaatsingscijfer 16 toegewezen. (Zie laatste pagina).
In geval van een remisepartij tijdens de knock-out fase, vindt aansluitend het nemen van penalty's
plaats. De deelnemer die van acquit de meeste caramboles weet te maken in één beurt, wordt
uitgeroepen tot winnaar van de partij. De deelnemer die de partij is begonnen, begint ook met de
penalty's, met behoud van dezelfde speelbal.
Indien geen winnaar kan worden aangewezen na een gespeelde beurt, herhaalt het proces zich in
dezelfde volgorde totdat wel een winnaar kan worden aangewezen
De tijdens de penalty’s gescoorde carambole(s) worden voor de berekening van het moyenne buiten
beschouwing gelaten.
6. De deelnemers moeten 10 minuten voor aanvang van het toernooi, speelbereid in de speelzaal
aanwezig zijn. Mocht een deelnemer door overmacht te laat aanwezig zijn, dan behoudt de
toernooileiding zich hetrecht voor om het speelschema te wijzigen
7. Indien een deelnemer zich in de poulefase terugtrekt uit het toernooi, wordt aan de andere
deelnemers in de poule de 2 partijpunten toegekend.
Het algemeen gemiddelde van de overige deelnemers in de poule wordt aan de hand van de
gespeelde wedstrijden in de poule vastgesteld.
Indien de deelnemer, die zich terugtrekt uit het toernooi al een partij gespeeld heeft, krijgt de
tegenstander de twee partijpunten. Het algemeen gemiddelde in die partij is niet meer van
toepassing . Het algemeen gemiddelde wordt na drie cijfers 3 cijfers achter de komma afgekapt.
8. Kledingvoorschriften:
Deelnemers dienen tijdens dit kampioenschap gekleed te gaan in hun verenigingstenue, met
inachtneming van de geldende regels betreffende kleding.
9. Arbitrage:
De arbitrage geschiedt conform het spel- en arbitragereglement van de KNBB.
Arbiters van dienst hoeven geen bepaalde “rang” te hebben.
10. Het gebruik van alcoholische dranken tijdens en (vlak) voor de wedstrijden is verboden voor
deelnemers, arbiters en schrijvers.
11. Daar waarin dit reglement niet voorziet, onduidelijkheid vertoont, dan wel t.b.v. een sportief verloop
van het kampioenschap dit noodzakelijk wordt geacht, beslist de toernooileiding en is haar uitspraak
bindend.
12. Het gebruik van (smart)telefoons tijdens de partijen is verboden.

Aanwezigen in de biljartzaal dienen hun (smart)telefoons tijdens de wedstrijden te allen tijde op
“stil” te zetten.
13. Inwerkingtreding van dit reglement.
Dit Wedstrijdreglement Driebanden klein dames WDKD) treedt in werking op 1 april 2022.
Eerdere uitgegeven wedstrijdreglementen driebanden klein dames evenals de wijzigingen daarop,
zijn door inwerkingtreding van dit WDKD komen te vervallen.
Nieuwegein, 31 maart 2022
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